
CitySoul gen2 LED –
πολυδιάστατη ταυτότητα
Μεγάλο CitySoul gen2 LED

Η CitySoul gen2 LED είναι μια από τις πιο ευέλικτες και εμπνευσμένες σειρές αστικού
οδικού φωτισμού, που έχει σχεδιάσει η Philips μέχρι σήμερα. Αυτή η ιδιαίτερα αποδοτική
σειρά παρέχει εξαιρετικά επίπεδα φωτισμού, ενώ δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για
κάθε αστική εφαρμογή, από τις παρυφές έως το κέντρο της πόλης. Εξελίσσοντας την
προσαρμοστικότητα της σειράς CitySoul και προσθέτοντας πρωτοποριακά στοιχεία, όπως
τα στηρίγματα Lyre και Accent, η Philips μετέτρεψε τη σειρά αυτή σε ιδανική εργαλειοθήκη
για κάθε χρήση στο αστικό τοπίο. Το σχέδιο είναι πιο επίπεδο, εντελώς κυκλικό, ενώ οι
εναλλαγές πώματος και στηρίγματος "δένουν" απόλυτα, προσφέροντας στο αστικό τοπίο
ομοιόμορφο, κομψό και διακριτικό στυλ. Σχεδιασμένη με γνώμονα τον εξοπλισμό LED, η
CitySoul gen2 LED είναι ιδιαίτερα αποδοτική και εύκολη στη συντήρηση. Διατίθεται σε δύο
μεγέθη και είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πλευρικής εισόδου, σε κορυφή ιστού, σε
αλυσίδα και για αναρτώμενη τοποθέτηση.

Οφέλη
• Η ενσωματωμένη εργαλειοθήκη φωτισμού UrbanStyling σχεδιάστηκε για πολυάριθμες
αστικές εφαρμογές

• Τα φωτιστικά, τα στηρίγματα και οι ιστοί σχεδιάζονται ως ενιαίο κόνσεπτ ώστε να
διασφαλίζεται η ομοιομορφία

• Η διαχρονικότητα εξασφαλίζεται χάρη στην εξαιρετική ποιότητα φωτισμού και προϊόντος

Χαρακτηριστικά
• Μια ευρεία γκάμα από κομψά, ειδικά διαμορφωμένα και ολοκληρωμένα σετ, που
συμπεριλαμβάνουν ιστούς και στηρίγματα, προαιρετική έκδοση με δυνατότητα ανάκλισης,

δύο εκδόσεις για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και σε αλυσίδα
• Ποικίλα χαρακτηριστικά που παρέχουν πιο αποδοτικό επίπεδο άνετου φωτισμού
• Συμβατότητα με όλα τα τυπικά και προηγμένα συστήματα ελέγχου φωτισμού της Philips

• Εύκολη συντήρηση επί τόπου
• Συμβατότητα με την υφιστάμενη σειρά ιστών και στηριγμάτων Flip, Morph, Jump,

Sweep για τη CitySoul
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Εφαρμογή
• Κέντρο πόλεων
• Πάρκα και εμπορικά κέντρα
• Δρόμοι
• Εμπορικές περιοχές

Versions

BRP531 RET

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Μεγάλο CitySoul gen2 LED
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